INFORMACJE DLA AUTORÓW

„Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” przyjmują do publikacji wyłącznie teksty oryginalne. Złożone teksty nie mogą jednocześnie być rozpatrywane pod kątem publikacji na łamach innych czasopism lub w ramach publikacji książkowych.
„Studia” publikują także teksty w języku angielskim, jeśli są napisane starannym językiem i przejdą zwykłą procedurę kwalifikacyjną. Zarówno teksty
zgłoszone w języku angielskim, jak i w języku polskim mogą być odrzucone
przez Redakcję ze względu na niestaranność językową.
Artykuły zgłaszane do publikacji winny być nadsyłane w formie pliku elektronicznego w formacie MsWord .doc lub .docx pocztą elektroniczną (jako
załączniki) na adres socpol.redakcja@is.uw.edu.pl. Artykuły muszą być opatrzone tytułami (polskim i angielskim), posiadać abstrakt w języku angielskim
(do 150 słów) oraz do pięciu słów kluczowych w języku polskim i angielskim
(rzeczowniki w liczbie pojedynczej lub określenia wielowyrazowe). Czasopismo przyjmuje także eseje recenzyjne i recenzje, które mogą być opatrzone
tytułem. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Zgłaszane recenzje
książek powinny dotyczyć publikacji nie starszych niż dwa lata od planowanej
daty ukazania się danego numeru czasopisma.

Wymagania techniczne
Autorów prosimy o stosowanie się do następujących dyrektyw: format A4;
czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5; tekst wyjustowany, marginesy
25 mm; paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła; tytuł całości pogrubionymi literami i wyśrodkowany; pozostałe tytuły wyrównane do
lewej, wyróżnione pogrubieniem. Akapity należy rozpoczynać od wcięcia.
Tabele odpowiednio ponumerowane i zatytułowane, wykresy kolejno ponumerowane i podpisane. Rysunki, mapy i wykresy mogą być wyłącznie czarno-białe. Tabele, mapy i rysunki należy dołączyć na końcu tekstu na osobnych
stronach.
Tekstów nie należy podpisywać. Dane autora składającego tekst (imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, afiliacja, telefon, adres pocztowy i elektroniczny) powinny być załączone – w celu zapewnienia anonimowości – w osobnym
pliku. Autorów prosimy o podawanie numerów ORCID, w przypadku braku
tego numeru rejestracji Autora dokona Redakcja.
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Autorzy powinni unikać podawania w tekście informacji sprzyjających ich
identyfikacji. Odwołania do własnych wcześniejszych publikacji powinny być
wprowadzane w trzeciej osobie lub bezosobowo. W przypadku artykułów wieloautorskich prosimy o wskazanie autora głównego i podanie jej/jego nazwiska jako pierwszego. Wszyscy autorzy są zobowiązani podać swój adres e-mail
oraz informacje o afiliacji (nazwa instytucji wraz z jej adresem pocztowym).
Prosimy także o podanie pocztowych adresów korespondencyjnych wszystkich
autorów artykułu.
Złożenie tekstu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora(ów), że udział innych osób, które przyczyniły się do powstania tekstu, został odnotowany (np. w formie przypisu lub
podziękowania za udostępnienie danych, opracowanie metody pomiaru, konsultację metodologiczną).

Procedura opiniowania i kwalifikowania tekstów do druku
Każdy zgłoszony artykuł jest anonimowo recenzowany przez dwóch specja
listów, którzy nie otrzymują informacji o tożsamości autora. Autor otrzymuje
recenzje wraz z decyzją Redakcji dotyczącą publikacji tekstu. Artykuł może zostać przyjęty, przyjęty warunkowo po wprowadzeniu zmian zaleconych przez
Redakcję lub odrzucony bez możliwości poprawy. Autorzy powinni wprowadzić zalecane poprawki w terminie wyznaczonym przez Redakcję. Autorzy proszeni są o krótkie ustosunkowanie się do uwag recenzentów w chwili przesłania
nowej wersji artykułu.
Autorzy mają prawo odwołać się od decyzji Redakcji, jeśli ta odmówiła
publikacji ich pracy na podstawie uzyskanych recenzji. Wszystkie odwołania
muszą zostać złożone na piśmie do Redakcji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu. Odwołanie powinno zawierać argumenty
przemawiające za publikacją zgłoszonego artykułu. Redakcja, na podstawie
przedstawionych argumentów, podtrzymuje pierwotny werdykt lub prosi o ponowną ocenę artykułu przez nowych recenzentów.

Wymagania etyczne i świadczenie dotyczące nadużyć
Autor przesyłający zgłoszenie artykułu jest odpowiedzialny za wszelkie naruszenia praw autorskich i inne związane z tym problemy. Autor powinien uzyskać odpowiednią zgodę od innych autorów/redaktorów/wydawców na wykorzystanie fragmentów ich publikacji, w szczególności zaś wykresów, grafik
i podobnych źródeł. Jeśli praca ma kilku współautorów, to autor przesyłający
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musi uzyskać odpowiednią zgodę od innych współautorów, aby spełnić wymagania redakcyjne wymienione powyżej.

Ghostwriting i autorstwo gościnne
Wśród autorów artykułu nie należy również wymieniać osób, których wkład
w powstanie tekstu był znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca. Aby zapobiec
praktykom typu ghostwriting i autorstwo gościnne, Redakcja wymaga od zgłaszających autorów, aby na żądanie ujawnili wkład poszczególnych autorów
w powstanie artykułu (wymieniając ich powiązania i dane wejściowe, tj. informacje o autorze koncepcji, hipotezach, metodach, protokoły i inne dokumenty powstałe w procesie tworzenia artykułu). Główna odpowiedzialność za
treść artykułu spoczywa na autorze zgłaszającym. Biorąc pod uwagę fakt, że
ghost-writing i autorstwo gościnne stanowią symptomy daleko idącej nieuczciwości naukowej, Redakcja przekazuje każdą taką sprawę odpowiednim instytucjom (jednostkom akademickim zatrudniającym autorów, stowarzyszeniom
akademickim, stowarzyszeniom redaktorów akademickich itp.).

Zasady antyplagiatowe
Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją jego autora/autorów, że są
jego faktycznymi i jedynymi autorami oraz że tekst jest oryginalny, nieopublikowany nigdzie wcześniej ani nieoddany do publikacji w żadnym innym czasopiśmie, niezależnie od charakteru wydawnictwa. Redakcja zastrzega sobie prawo
do weryfikacji prawdziwości tej deklaracji (w tym także poprzez wykorzystanie
programu antyplagiatowego). W przypadku artykułów wieloautorskich osoba
zgłaszająca tekst do czasopisma oświadcza jednocześnie, iż jest do tego upoważniona przez pozostałych współautorów.

Informacje o finansowaniu
Jeśli do powstania tekstu przyczyniło się udzielone autorowi(om) wsparcie (np. stypendium autorskie, grant badawczy) od grantodawców, instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych instytucji, to autor zobowiązany jest
podać źródła finansowania publikacji w sekcji „Podziękowania” umieszczanej w pliku z danymi autora wraz z oznaczeniem grantu (np. numer decyzji
Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki lub innego grantodawcy). Tam też autor powinien podać informacje o występowaniu ewentualnego konfliktu interesów. Informujemy, że czasopismo
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przestrzega zasad przyjętych przez The Committee on Publication Ethics
(COPE): https://publicationethics.org/ oraz COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing: http://publicationethics.org/
files/Principles%20of%20Transparency%20and%20Best%20Practice%20
in%20Scholarly%20Publishing_0.pdf.

Przebieg procedury recenzowania i oceny zgłoszonego artykułu
1. Ocena formalna artykułu: sprawdzenie poprawności technicznej i kompletności nadesłanego materiału (w tym poprawność wyświetlania ewentualnych ilustracji, tabel, znaków specjalnych oraz obecność wymaganych elementów takich, jak abstrakt, słowa kluczowe itp.) przez sekretarza redakcji.
2. Artykuł jest poddawany ocenie wstępnej przez redaktora naczelnego oraz
redaktorów prowadzących numer tematyczny, do którego artykuł został
zgłoszony. Na tym etapie artykuł jest oceniany pod kątem spełniania kryterium oryginalności tekstu. W przypadku naruszenia zasad etyki związanych z publikacją tekstów naukowych Redakcja zastrzega sobie prawo do
odrzucenia tekstu oraz przekazania informacji do instytucji podanej w afiliacji autora. Artykuł oceniany jest także pod kątem zgodności z profilem
czasopisma i planowaną tematyką numeru, do którego został zgłoszony.
3. Po wstępnej akceptacji artykuł jest poddawany anonimizacji (treść pliku
i metadane), a następnie przekazywany do recenzentów spoza grona Redakcji. Na tym etapie każdy nadesłany tekst jest opiniowany przez dwóch
specjalistów. Stosowane są następujące kryteria oceny artykułów: przejrzystość założonego celu, oryginalność badań, tło teoretyczne, jakość badań
empirycznych, oryginalność wniosków, znaczenie dla obszaru badań zgodnego z profilem naukowym czasopisma i tematem numeru, jakość języka,
zrozumiałość, interpunkcja i dobór źródeł adekwatnych do podjętego celu
artykułu. Jeżeli recenzent uzna, że rozpoznaje autora artykułu lub nie ma
kompetencji do oceny tekstu, to przekazuje tę informację Redakcji, która
wysyła artykuł do innego recenzenta.
4. Autorzy otrzymują treść recenzji oraz decyzję Redakcji. W przypadku gdy
dopuszczenie do druku wymaga wprowadzenia poprawek autor/autorzy
mają możliwość poprawienia tekstu (zgodnie z sugestiami recenzenta/ów)
oraz ustosunkowania się do uwag recenzenta/ów.
5. Poprawiony artykuł jest oceniany ponownie przez redaktorów numeru
i w razie potrzeby kierowany ponownie do oceny tych samych recenzentów.
Na podstawie ich opinii Redakcja podejmuje ostateczną decyzję w sprawie
publikacji.
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6. Po zakwalifikowaniu tekstu do druku partner wydawniczy zawiera z autorem umowę wydawniczą, w której udziela on wydawcy nieodpłatnej licencji.
Autorzy za opublikowane teksty nie otrzymują wynagrodzenia.

Rekomendowany format not bibliograficznych na końcu tekstu
Szczepański Jan (1969), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN.
Wejland Andrzej P. (1991), Ukryte porównania, „Studia Socjologiczne”, nr 1–2, s. 9–108.
Kymlicka Will (1995), Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford–
–New York: Clarendon Press–Oxford University Press.
Gutmann Amy, Thompson Dennis (2004), Why Deliberative Democracy?, Princeton,
NJ–Oxford: Princeton University Press.
Stokes Susan C. (1998), Pathologies of deliberation, w: Jon Elster (red.), Deliberative Democracy, Cambridge, UK–New York: Cambridge University Press.
Shapiro Ian (2006), Stan teorii demokracji, tłum. Izabela Kisilowska, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Shklar Judith N. (1987), The Sources of Social Power: A History of Power from the Beginning
to A.D. 1760 by Michael Mann (recenzja), „The Journal of Interdisciplinary History”,
t. 18, nr 2, s. 331–332.

Przy tym systemie not bibliograficznych odsyłacz w tekście ma następującą postać: (Szczepański 1969: 31) lub: jak pisze Jan Szczepański (1969: 31). Jeśli
w tekście są przypisy, powinny być nieliczne, krótkie i umieszczone na dole
każdej strony.
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